
எட்டாம் வகுப்பு          தமிழ் 

இயல் ஒன்று  

 

I. சரியான விடடடயத் ததர்ந்ததடு. 

 

1. இசை என்பதன் பபொருள் _____.  

அ) புகழ்  ஆ) மணம் இ) குறியீடு ஈ) அசைப்பு 

 

2. பொரதியொர் நடத்திய இதழ்களுள் ஒன்று ______.  

அ) நவைக்தி ஆ) தமிழ்த்பதன்றல்   இ) இந்தியொ  ஈ) பதன்றல் 

 

3. பொரதியொசர ‘மறம் பொட வந்த மறவன்’ என்று  பொரொட்டியவர் _____. 

அ) பொரதிதொைன்  ஆ) கண்ணதொைன் இ) வொணிதொைன்  ஈ) வண்ணதொைன் 

 

4. தமிழில் நமக்குக் கிசடத்துள்ள மிகப் பைசமயொன இலக்கண நூல் _____. 

அ) பதொல்கொப்பியம்    ஆ) நன்னூல்                 

இ) நம்பி அகப்பபொருள்   ஈ) புறப்பபொருள் பவண்பொமொசல 

 

5. ைரியொன அகரவரிசைசயத் ததர்ந்பதடு. 

அ) நிலம், நீர், தீ, கொற்று, வொனம் 

ஆ) கொற்று, வொனம், நிலம், நீர், தீ 

இ) கொற்று, வொனம், நீர், தீ, நிலம் 

ஈ) கொற்று, தீ, நிலம், நீர், வொனம் 

 

6. பதொல்கொப்பியத்தில் ஒவ்பவொரு அதிகொரமும் ______ இயல்கசளக் பகொண்டது. 

அ) ஒன்பது ஆ) பத்து இ) எட்டு ஈ) ஏழு  

 

7. பசு ______  

அ) கதறும் ஆ) உறுமும்  இ) கத்தும் ஈ) முைங்கும் 

 

8. ‘கண்பணழுத்துப்படுத்த எண்ணுப் பல்பபொதி’ என எழுத்துகள் குறித்து கூறும் நூல் _____. 

அ) புறநொனுறு  ஆ) மணிதமகசல  இ) சிலப்பதிகொரம் ஈ) வசளயொபதி 

 

9. கசடச்ைங்க கொலத்தில் தமிைகத்தில் எழுத்தப்பட்ட எழுத்துகள் ______ என 

அசைக்கப்பட்டன.  

அ) வட்படழுத்துகள்   ஆ) ஓவிய எழுத்துகள்  

இ) கண்பணழுத்துகள்  ஈ) தமிபைழுத்துகள் 

 

10. ஐகொர உயிர்பமய்சயக் குறிக்க தற்தபொது பயன்படுவது _______. 

அ) இசணக்பகொம்பு   ஆ) ஒற்சறக் பகொம்பு   

இ) இரட்சடக்பகொம்பு  ஈ) பகொம்பு கொல் 

 

11. கல்பவட்டுகள்  ______  நூற்றொண்டு முதல் கிசடக்கின்றன. 

அ) கி.மு. மூன்றொம்  ஆ) கி.பி. மூன்றொம் இ) கி.மு. ஐந்தொம்  ஈ) கி.மு. ஏைொம் 

 

12. அம்புவிடும் கசல ____ எனப்படும். 

அ) ஏகசல ஆ) வசரகசல இ) ஆடல் கசல ஈ) பொடல் கசல  

 

13. பல குறுநிலங்கசள உள்ளடக்கிய பபரு நிலம் ______ எனப்படும். 

அ) மொநிலம்  ஆ) மொவட்டம்  இ) மொநகரம்  ஈ) மொநொடு 

 

14. பைங்கொலத்தில் எய்ப்பன்றி என்று அசைக்கப்படும் விலங்கு _____. 

அ) முள்ளம்பன்றி ஆ) பன்றி இ)  எறும்புத்தின்னி ஈ) பபருச்ைொளி  



 

15. எழுத்துகளின் பிறப்சப _____ வசகயொகப் பிரிப்பர். 

அ) ஐந்து  ஆ) நொன்கு இ) மூன்று ஈ) இரண்டு 

 

16. பசைய தமிபைழுத்துகள், ______ ஆட்சிக் கொல கல்பவட்டுகளில் கொணப்படுகின்றன. 

அ) முதலொம் இரொைரொை தைொைன்   ஆ)  முதலொம் இரொதைந்திர தைொைன்  

இ) இரண்டொம்  இரொதைந்திர தைொைன்  ஈ) கரிகொல் தைொைன் 

 

17. மகர எழுத்சதக் குறிப்பிட ____ எழுத்தின் உள்தள புள்ளி இட்டனர். 

அ) பகர  ஆ) ககர  இ) தகர  ஈ) ைகர  

 

II. சரியா? தவறா? 

 

1. தமிழ் எழுத்துகளில் மிகப்பபரும் சீர்திருத்தத்சதச் பைய்தவர் வீரமொமுனிவர் ஆவொர். 

அ) ைரி   ஆ) தவறு 

 

2. சிங்கத்தின் இளசமப் பபயர் கன்று ஆகும். 

அ) ைரி   ஆ) தவறு 

 

III. த ாருத்துக. 

 

1. மயக்கம்   - பொட்டு 

2. பைய்யுள்  - வளமிக்க பமொழி 

3. திரிதல்     - கலசவ 

4. வண்பமொழி - தவறொசம 

5. வைொஅசம - மொறுபடுதல் 

6. மயக்கம்   - கலசவ 

7. பைய்யுள்  - பொட்டு 

8. திரிதல்    - மொறுபடுதல் 

9. வண்பமொழி - வளமிக்க பமொழி 

10. வைொஅசம - தவறொசம 

 

 


